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چکیده
توسعۀ اقتصادی شامل فرایند و خط مشی هایی است که در هر جامعه به منظور رفاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم 
به کار گرفته می شود. به منظور بررسی وضعیت توسعۀ اقتصادی در کشور و تعیین جایگاه ایران در بین دیگر کشورهای 
جهان، شاخص های اقتصادی ارائه شده بر روی سایت بانک جهانی بررسی شد، که با به کارگیری روش دلفی و استفاده از 
نظر خبرگان، هشت شاخص در وضعیت توسعۀ پایدار ایران، مؤثر شناخته شد. به منظور بررسی توسعۀ پایدار اقتصادی 
برمبنای هشت شاخص منتخب )تولید ناخالص داخلی GDP((؛ صادرات کاال؛ واردات کاال؛ پس انداز ناخالص؛ درآمد 
بانک جهانی  از  برابر(، داده ها  بر درآمد، سود و سود سرمایه؛ نقدینگی بخش خصوصی؛ قدرت خرید  سرانه؛ مالیات 
برای 186 کشور جهان استخراج شد. هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت ایران برمبنای هشت شاخص منتخِب حوزۀ 
اقتصادی و تعیین جایگاه ایران در بین دیگر کشورهای جهان، با استفاده از تکنیک خوشه بندی، و سپس شناسایی شبیه ترین 
یافته های پژوهش نشان می دهد  ایران است.  اقتصادی در  پایدار  با وضعیت توسعۀ  کشورها در طی هجده سال گذشته 
کشور ایران از نظر شاخص های اقتصادی توسعۀ پایدار بیشترین هم خوشه گی را با کشورهای اندونزی، ویتنام، سائوتومه 
و پرنسیپ دارد که سیزده بار در طی سال های 1996 تا 2016، در یک گروه قرار گرفتند؛ هفت بار با کشور نیجریه در 
پژوهش  یافته های  برمبنای  پایان  در  است.  بوده  هم خوشه  بار  شش  پاراگوئه  و  کلمبیا  کشور  با  و  گرفته  قرار  خوشه  یک 

پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه شده است. 

 واژگان کلیدی: توسعۀ پایدار، توسعۀ اقتصادی، بانک جهانی، ایران
تاریخ دریافت: 1399/03/08
تاریخ بازنگری: 1399/06/10
تاریخ پذیرش: 1399/06/23

مقدمه

در مطالعات اولیۀ علم اقتصاد به سختی می توان اقتصاد توسعه را 
علم  مباحث  عمدۀ  زیرا  کرد؛  جدا  اقتصاد  علم  مباحث  سایر  از 
اقتصاد دربارۀ مسئلۀ توسعۀ اقتصادی است. این امر در نوشته های 

ِسر   ویلیام پتی3 درجایگاه پیشگام در مباحث کّمی علم اقتصاد،4 
ازجمله  نوین،  اقتصاد  پیشگامان  سایر  آثار  درمورد  همچنین  و 
آنتوان الوازیر،7 جوزف  فرانکویس کویزنی،6  گریگوری کینگ،5 
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 Sen,( است  صادق  نیز  اسمیت2  آدام  حتی  و  الگرانژ1   لوییس 
افزایش  با  همراه  رشد  از  است  عبارت  اقتصادی  توسعۀ   .)1988
و  انسانی  فیزیکی،  ظرفیت های  از  اعم  تولیدی  ظرفیت های 
اجتماعی. در توسعۀ اقتصادی رشد کّمی تولید حاصل خواهد شد 
و در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها 
به صورت  موجود  منابع  از  بهره برداری  توان  کرد،  خواهند  تغییر 
انجام  جدیدی  نوآوری  روز  هر  و  می یابد  افزایش  پویا  و  مستمر 
نسبی  سهم  و  تولید  ترکیب  گفت  می توان  به عالوه  شد.  خواهد 
کمی  مفهومی  رشد  می کند.  تغییر  تولید  فرایند  در  نیز  نهاده ها 
باور  به  دارد.  کیفی  مفهومی  اقتصادی  توسعۀ  که  درحالی  است، 
ِمِیر3 )1378(، توسعۀ اقتصادی را نباید به رشد اقتصادی تقلیل داد 
و عالوه بر رشد، باید به عوامل دیگری چون کیفیت زندگی، امید 
به زندگی، افزایش بهره وری، برابری اقتصادی و اجتماعی، کاهش 
فقر، بهبود نگرش ها و عوامل و تکنیک های پیشرفتۀ تولید با توجه 
به حفظ محیط  زیست توجه کرد. توسعۀ اقتصادی تابعی از عوامل 
و  دارند  را  نقش خاص خود  عوامل  از  که هریک  است  گوناگون 
در دیگر عوامل تأثیر می گذارند. در این پژوهش، به منظور بررسی 
توسعۀ پایدار اقتصادی به بررسی شاخص های معرفی شده بر روی 
معرفی شده،  ُبعد  هفده  بین  از  که  پرداختیم  جهانی  بانک  سایت 
هشت شاخص )تولید ناخالص داخلی )GDP(؛ صادرات کاال؛ 
واردات کاال؛ پس انداز ناخالص؛ درآمد سرانه؛ مالیات بر درآمد، 
خرید  قدرت  خصوصی؛  بخش  نقدینگی  سرمایه؛  سود  و  سود 
برابر( از نظر خبرگان برای سنجش وضعیت توسعۀ پایدار اقتصادی 
بانک  از  شاخص ها  این  داده های  شد.  شناخته  مؤثر  ایران  در 
به منزلۀ  خوشه بندی  روش  از  استفاده  با  شدند.  استخراج  جهانی 
یکی از روش های داده کاوی، به بررسی جایگاه کشور ایران در بین 
186 کشور جهان خواهیم پرداخت. در این پژوهش روش مناسب 
تعیین  نرم افزار  در  اتوماتیک4  حالت  انتخاب  از  پس  خوشه بندی 
برمبنای  ایران  وضعیت  بررسی  پژوهش،  این  اصلی  هدف  شد. 
هشت شاخص منتخِب حوزۀ اقتصادی و تعیین جایگاه ایران در 
و  تکنیک خوشه بندی،  از  استفاده  با  دیگر کشورهای جهان،  بین 
گذشته  سال  هجده  طی  در  کشورها  شبیه ترین  شناسایی  سپس 
از  بسیاری  است.  ایران  در  اقتصادی  پایدار  توسعۀ  وضعیت  با 
 Brida et al., 2020; Ahani( مطالعات خود  در  پژوهشگران 
هسنیجه،  کریمی  et al., 2020; Gorbatiuk et al., 2019;؛ 
1386؛ محمدی و همکاران، 1397؛ ماجد و همکاران، 1398(، 
از روش تحلیل خوشه ای  با استفاده  به بررسی وضعیت کشورها 
پرداخته اند، ولی تاکنون پژوهشی به منظور شناسایی شاخص های 
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در  این  و  نگرفته،  صورت  ایران  در  اقتصادی  پایدار  توسعۀ  مؤثر 
حالی است که در پیش گفتار گزارش 2015 برنامۀ توسعۀ سازمان 
مبحث  که  شده  عنوان  بان کی مون،6  از  به نقل   5،)UNDP( ملل 
عصر  در  ضروری  پژوهشی  مباحث  از  پایدار  توسعۀ  و  توسعه 
حوزۀ  سه  هر  در  پایدار  توسعۀ  به  دستیابی  برای  و  است،  حاضر 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعۀ جهانی باید در این 
این  در  ازاین رو،   .)United Nations, 2015( بردارند  قدم  راه 
مطالعه با شناسایی جایگاه ایران در جهان از منظر توسعۀ پایدار 
کشورهای  دیگر  با  ایران  وضعیت  مقایسۀ  به  می توان  اقتصادی، 
سؤاالت  این  به  داریم  قصد  پژوهش  این  در  پرداخت.  جهان 
پاسخ دهیم: از منظر خبرگان کدام یک از شاخص های اقتصادی 
پایدار  توسعۀ  وضعیت  در  جهانی  بانک  سایت  روی  بر  موجود 
کشور اثرگذار است؟ برمبنای شاخص های منتخِب توسعۀ پایدار 
اقتصادی وضعیت هم خوشه شدن کشورهای جهان با یکدیگر به 
پایدار  توسعۀ  منتخب  شاخص های  برمبنای  است؟  صورت  چه 
از کشورهای جهان هم خوشه  با کدام یک  ایران  اقتصادی، کشور 
است؟ یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این موضوع خواهند بود 
که برای دستیابی به توسعۀ پایدار اقتصادی، چه شاخص هایی از 
دیدگاه خبرگان در این حوزه قابل تأمل است، که نتایج آن می تواند 
مورد توجه تصمیم گیران، برنامه ریزان و تحلیل گران وضعیت کشور 
قرار گیرد. از طرفی، تعیین جایگاه کشورمان در حوزۀ توسعۀ پایدار 
اقتصادی در سطح جهان می تواند تعیین کند که از چه کشورهایی 
به تمرکز  نیاز  بر روی چه شاخص هایی  الگو بگیریم و  می توانیم 
بیشتر داریم، و همچنین می تواند زمینۀ تطبیق و چگونگی پیشرفت 

وضعیت فعلی را در سطح جهانی نشان دهد. 

1. چارچوب نظری

1-1. مفهوم توسعه و توسعۀ پایدار
زمینه های  مبتنی بر  اجتماعی  و  اقتصادی  تغییر  فرایند  توسعۀ 
توسعه صحبت  از  که  هنگامی  است.  عوامل محیطی  و  فرهنگی 
می شود، متعاقب آن، توسعۀ پایدار مدنظر است و جامعۀ مبتنی بر 
باشد  رسیده  از رشد  به حدی  که  است  پایدار، جامعه ای  توسعۀ 
که در آن نظام اقتصادی ـ اجتماعی به نحوی شکل گیرد که مواد 
انسان  زندگی  از  حمایت کننده  عوامل  و  خدمات  اولیه،  و  خام 
افراد  حال  زمان  نیاز  به  که  شویم  مطمئن  و  شود  حفظ  درست 
گرفته  نادیده  آینده  نسل های  نیاز  آنکه  بدون  می شود،  داده  پاسخ 
 Goodman and Redclift,شود )نجف بیگی، 1395، ص 11؛

 .)1991, p. 36
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1-2. مفهوم توسعۀ اقتصادی 
در ادبیات فارسی، کلمۀ توسعه به معنای گسترش و بهبود است 
و در ادبیات اقتصاد، مفهوم گسترش در تعریف توسعۀ اقتصادی 
افزایش  را  اقتصادی  توسعۀ  اقتصادی،  متون  در  ولی  است،  نهفته 
کرده اند.  تعریف  کشور  هر  ملی  ناخالص  تولید  مستمر  و  مداوم 
از  اقتصادی عبارت است  پروفسور جرالد میر می نویسد: توسعۀ 
فرایندی که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در کشور و در دورانی 
هدف  اقتصادی  »توسعۀ  می یر،  باور  به  می یابد.  افزایش  طوالنی 
فراهم آمدن  و  مزمن  فقر  ازبین بردن  برای  وسیله ای  بلکه  نیست، 
 .)83 ص   ،1368 )جیروند،  می باشد«  اجتماعی  بهتر  شرایط 
تودارو،1 معتقد است: »توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست 
تلقی  طرز  اجتماعی،  ساخت  در  اساسی  تغییراتی  مستلزم  که 
کاهش  اقتصادی،  رشد  تسریع  نیز  و  ملی  نهادهای  و  مردم  عامۀ 
نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است«. توسعه در اصل باید 
نشان دهد که مجموعۀ نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع 
اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، 
از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج می شود و به سوی وضع 
از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق  از زندگی، که  یا حالتی 
می یابد )تودارو، 1370، ص 135(. به عقیدۀ کیندل برگر:2 »رشد 
توسعۀ  ولی  است،  بیشتر  محصول  تولید  به معنای  فقط  اقتصادی 
چگونگی  در  تحول  پدیدآمدن  هم  و  بیشتر  تولید  هم  اقتصادی، 
 .)Kindelberger, 1965, 17( »تولید محصول را دربر می گیرد
هرچند که رشد هم به معنای کارآیی بیشتر، یعنی تولید محصول 
این  از  اقتصادی  ثابت است، ولی مفهوم توسعۀ  با سرمایۀ  بیشتر 
گسترده تر است؛ چراکه شامل ایجاد تحول در چگونگی تولید و 
است  گوناگون  تولیدات  در  کار  نیروی  و  منابع  مجدد  تخصیص 
)ibid( . از نظر سن3 توسعه عبارت است از »افزایش توانمندی ها 
و  انسانی  نیروی  عامل  بر  وی  درواقع،  استحقاق ها«.  بهبود  و 
کید دارد و معتقد است که درجۀ توسعۀ اقتصادی  سرمایه گذاری تأ
از  آنان  بهره مندی  میزان  افراد،  حقوقی  گسترۀ  میزان  به  جوامع 
میزان  و   ... و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی،  امکانات 

.)Sen, 1983, p. 754( تحقق استحقاق ها بستگی دارد
ارتقا  به  ثروت  افزایش  شرایط،  سایر  ثبات  با  که  نیست  شکی 
بود  طبیعی   

ً
کامال بنابراین،  می انجامد.  زندگی  سطح  بهبود  و 

از  بعد  آنکه  از  پس  توسعه،  اقتصاد  دربارۀ  اولیه  نوشته های  که 
جنگ جهانی دوم به صورت مبحثی مستقل مطرح شدند، تا حد 
زیادی بر روی روش های رسیدن به رشد اقتصادی و به خصوص 
شدند متمرکز  کل  اشتغال  و  ملی  ناخالص  تولید   افزایش 

1. Todaro

2. Kindelberger

3. Sen

 Rosenstein-Rodan, 1943; Mandelbaum, 1945;(  
 Dobb, 1951; Datta, 1952; Singer, 1952; Nurkse,
 1953; Lewis, 1955; Baran, 1957; Hirschman, 1958;
از  نمی توان  را  اقتصادی  توسعۀ  فرایند   .)Dasgupta, 2003
افزایش عرضۀ منابع غذایی، پوشاک، مسکن، خدمات پزشکی، 
تسهیالت آموزشی و غیره، و همچنین از تغییر ساختارهای مولد 
از  بی تردید  مهم  و  حیاتی  تغییرات  این  کرد.  مجزا  اقتصاد  در 
 .)Sen, 1988( مسائل مرتبط با رشد اقتصادی به شمار می روند
از طرفی، کاب4 معتقد است ما باید به محاسبۀ تولید ملی سبز5 
بپردازیم؛ چراکه می تواند به ما بگوید آیا فعالیت اقتصادی وضع ما 

را بهتر یا بدتر کرده است. 

2. مروری بر پژوهش های این حوزه

تحلیل  رویکرد  با  صورت گرفته  پژوهش های  از  بسیاری 
و  افتراق  نقاط  بیشتر  شناسایی  و  تفکیک  به منظور  خوشه ای، 
با  از میان مطالعاتی که  اشتراک شاخص های بررسی شده  است. 
به  ایران صورت گرفته، می توان  اقتصادی در  این روش در حیطۀ 
پژوهش کریمی  هسنیجه )1386(، که با استفاده از روش تحلیل 
و  پرداخته؛  ایران  اقتصاد  در  تجاری  بررسی ظرفیت  به  خوشه ای 
روش  از  استفاده  با  که   ،)1397( همکاران  و  محمدی  پژوهش 
تحلیل خوشه ای به بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده 
در استان های ایران پرداخته، اشاره کرد. از پژوهش های خارجی 
می توان به مطالعۀ گورباتیک6 و همکاران )2019( اشاره کرد، که 
نابرابری های  تحلیل  بررسی  به  خوشه بندی  روش  از  استفاده  با 
اوکراین  در  اقتصادی  توسعۀ  شاخص های  براساس  منطقه ای 
پرداختند. داده های مرتبط با آن از آمارهای مربوط به فعالیت های 
اقتصادی در تمامی مناطق اوکراین در سال 2017 استخراج شده 
منطقه ای  خوشه های  طبقه بندی  می دهد  نشان  یافته ها  است. 
به شدت به شاخص های توسعه و روش خوشه بندی بستگی دارد. 
به  دستیابی  به منظور  اقتصادی  سیاست های  افتراق  چگونگی 
حداکثر رشد برای مناطق و کل کشور اهمیت دارد و خوشه های 
مختلف فرصت های جدیدی را برای کشورهای در حال توسعه به 

همراه دارد. 
به  از روش خوشه بندی  استفاده  با  از مطالعات،  گروهی دیگر 
حیطه  این  در  که  می پردازند  جهان  کشورهای  مقایسۀ  و  مطالعه 
می توان به مطالعات آهنی7 و همکاران )2020(، بریدا8 و همکاران 
مثال،  برای  کرد.  اشاره   )1398( همکاران  و  ماجد،  و   ،)2020(

4. Cobb

5. Green National Product

6. Gorbatiuk

7. Ahani

8. Brida
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از  گروه  دو  بررسی  به  مطالعه ای  در   ،)2020( همکاران  و  بریدا 
کشورهای جهان پرداختند. در گروه اول، 38 کشور را بین سال های 
1980 تا 2015 و در گروه دوم، 23 کشور را در طول دورۀ 1980 
تا 2010، با استناد به دو پایگاه دادۀ SWIID1 و EHII2، مطالعه 
لحاظ  از  که  از روش خوشه بندی، کشورهایی  استفاده  با  کردند. 
عملکرد اقتصادی با توجه به شاخص نابرابری درآمد، مشابه بودند 
تعیین  همگن  خوشه های  هنگامی که  گرفتند.  قرار  خوشه  یک  در 
شد، با استفاده از رویکرد اقتصادی پویا، رابطۀ بین رشد اقتصادی 
مطالعه  آن  بلندمدت  منفی  یا  مثبت  اثرهای  و  درآمد  نابرابری  و 
پیشرفته،  اقتصادهای  در  که  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج  شد. 
سیاست رشد اقتصادی از توزیع درآمد حمایت می کند، درحالی 
که در اقتصادهای فقیر یا درحال توسعه، رشد اقتصادی با افزایش 
درآمد، افزایش یافته است. از طرفی، ماجد و همکاران )1398(، 
و  خوشه بندی  در  مرسوم  روش های  بررسی  به  مطالعه ای  در 
و  اقتصادی  چندمقطعی  مطالعات  در  گروه ها  همگن سازی 
محیطی برمبنای مؤلفه های مؤثر پرداختند. بدین منظور، نمونه ای 

1. Standardized World Income Inequality Database

2. Estimated Household Income Inequality Data Set

متشکل از 92 کشور، که تولیدکنندۀ بیشترین میزان انتشار گازهای 
گلخانه ای CO2 در دورۀ زمانی 1990 تا 2012 بودند و داده های 
خوشه بندی  مؤثر  معیار  هجده  براساس  بود،  قابل دسترس  آن ها 
مورد  پنج  به  عاملی  تحلیل  روش  از  استفاده  با  معیارها  شدند. 
کاهش یافت. درنهایت همۀ 92 کشور در هفت گروه خوشه بندی 
و  دیگری  با  متفاوت  خوشه  هر  شد  باعث  خوشه بندی  شدند. 
دربردارندۀ ویژگی های خاص خود باشد. روش خوشه بندی سبب 

افزایش اطمینان از همگنی مورد انتظار و اعتبار نتایج شد. 
از دیگر مطالعاتی که با استفاده از روش خوشه بندی به مقایسۀ 
ایران با دیگر کشورهای جهان پرداخته اند می توان به پژوهش آهنی 
و همکاران )2020( اشاره کرد. در این پژوهش، کشورهای جهان 
هم خوشه شدن  دفعات  و  خوب  حکمرانی  شاخص های  برمبنای 
اساس،  این  بر  که  شدند  بررسی  جهان  کشورهای  دیگر  با  ایران 
به منزلۀ  خوشه   12 تعداد  با   K-Means خوشه بندی  روش 
نشان  پژوهش  یافته های  شد.  انتخاب  خوشه  تعداد  مناسب ترین 
می دهد کشورهای هم خوشه با ایران از منظر سطح توسعه یافتگی 
از میان چهار گروه کشورهای جهان، بیشتر در بین گروه کشورهای 
قرار  متوسط  سطح  توسعۀ  درحال  و  پایین  سطح  توسعۀ  درحال 
دارند. این چهار گروه عبارت اند از: گروه 1: کشورهای توسعه یافته، 

حوزۀ تمرکزپژوهشگرسال انجامعنوان پژوهش
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در 
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یکپارچگی های اقتصاد ایران کاربرد 

تحلیل خوشه ای
کریمی  هسنیجه1386

وضعیت ظرفیت تجاری برای اقتصاد ایران

طی دورۀ زمانی 1996 تا 2005

بررسی همگرایی شاخص قیمت 

مصرف کننده بین استان های ایران با 

استفاده از روش تحلیل خوشه ای

1397
محمدی و 

همکاران

همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده

طی دورۀ زمانی 1382 تا 1395

تحلیل نابرابری توسعۀ منطقه ای در 

اوکراین با رویکرد خوشه بندی فازی
2019

Gorbatiuk et 

al.

تحلیل نابرابری های منطقه ای براساس 

شاخص های توسعۀ اقتصادی 

در سال 2017
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خوشه بندی و شیوه ای پویا برای رشد م
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خوشه بندی کشورهایی که از لحاظ عملکرد 

اقتصادی با توجه به شاخص نابرابری درآمد

طی دورۀ زمانی 1980 تا 2015؛ و 

1980 تا 2010

کاربرد تحلیل خوشه ای و تحلیل عاملی 

در مطالعات اقتصادی و محیط زیستی 

چندمقطعی با استفاده از مؤلفه های مؤثر

ماجد و همکاران1398

خوشه بندی و همگن سازی گروه ها در مطالعات 

چند مقطعی اقتصادی و محیط زیستی

طی دورۀ زمانی 1990 تا 2012

خوشه بندی کشورهای جهان و تحلیل جایگاه 

ایران برمبنای مؤلفه های حکمرانی خوب
آهنی و همکاران2020

دفعات هم خوشه شدن ایران با دیگر کشورهای 

جهان برمبنای شاخص های حکمرانی خوب

طی دورۀ زمانی 1996 تا 2016

جدول 1: خالصۀ پژوهش های پیشین
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گروه 2: کشورهای درحال توسعۀ سطح باال، گروه 3: کشورهای 
درحال توسعۀ سطح متوسط، و گروه 4: کشورهای درحال توسعۀ 

سطح پایین.
وجه  که  گفت  می توان  ارائه شده  پژوهش های  مرور  به  توجه  با 
اشتراک آن ها استفاده از روش تحلیل خوشه ای به منظور دست یافتن 
به وضعیت و جایگاه کشورها در شاخص های بررسی شده است و 
وجه افتراق آن ها گستردگی مباحثی است که از حوزۀ اقتصادی و 
گستردگی  دارند.  بحث  قابلیت  خوشه بندی  شیوۀ  به  مسائل  دیگر 
این  مفیدبودن  و  اهمیت داشتن  نشان دهندۀ  حوزه  این  در  مباحث 
تابه حال  که  است  آن  پژوهش  این  تمایز  و  است  پژوهش  شیوۀ 
جهان  کشورهای  دیگر  بین  در  ایران  جایگاه  تعیین  به  پژوهشی 

برمبنای شاخص های توسعۀ پایدار اقتصادی نپرداخته است.

3. توسعۀ اقتصادی در ایران و جهان

این  که  فقط 2/2 درصد رشد کرد  در سال 2016  اقتصاد جهان 
بوده  تاکنون   2009 سال  رکود  از  جهان  اقتصاد  رشد  کندترین 
داخلی  ناخالص  تولید  ملل،  سازمان  پیش بینی  براساس  است. 
 2/9 تا   2018 سال  در  و  درصد   2/7 تا   2017 سال  در  جهان 
درصد رشد خواهد کرد )United Nations, 2017, p. V(. این 
در گزارش سال 2016 خود،  در شرایطی است که سازمان ملل 
رشد اقتصادی جهان را 3/2 درصد پیش بینی کرده بود که به نسبت 
آن کاهشی 0/5 درصدی را در پیش بینی خود اعمال کرده است. 
در  جهان  اقتصادی  رشد  از  خود  برآورد  ملل  سازمان  همچنین، 
سال 2016 را 2/2 اعالم کرده است؛ درحالی که در گزارش سال 
بود.  کرده  پیش بینی  بیشتر  درصد   0/7 را  رقم  این  خود   2016
اینکه کشورهای درحال توسعه همچنان  به  اشاره  با  سازمان ملل 
موتورهای محرکۀ اقتصاد جهان خواهند بود و درحدود 60 درصد 
از تولید ناخالص داخلی جهان طی سال های 2016 تا 2018 را به 
خود اختصاص  خواهند داد، تولید ناخالص داخلی در کشورهای 
درصد   7 سطح  از  پایین تر  بسیار  سطحی  در  توسعه یافته  کمتر 
باقی  ـ  شد  تعیین  متحد  ملل  سازمان  توسعه ای  اهداف  در  که  ـ 
به  توجه  »با  است:   نوشته  خود  گزارش  در  سازمان  ماند.  خواهد 
پیش بینی فعلی رشد و با فرض اینکه هیچ کاهشی در نابرابری های 
درآمدی ایجاد نشود، در حدود 35 درصد از جمعیت کشورهای 
کمتر توسعه یافته تا سال 2030 در فقر شدید به سر خواهند برد« 
نزدیک  ارتباط  به  توجه  با   .)United Nations, 2017, p. Vi(
از علل  بسیاری  بهره وری،  و  تقاضا، سرمایه گذاری، تجارت  بین 
کاهش رشد اقتصاد جهانی ممکن است به سبب سازوکار سیاست 
بهره وری  در  بهبود  و  سرمایه گذاری  احیای  برای  تالش  هدف  با 
باشد. موانع پیشرفت در  اهداف توسعۀ پایدار، در اهدافی ازجمله 
ریشه کنی فقر و اراه اندازی کار مناسب و معقول برای همگان، دیده 

می شود. 

4. روش پژوهش

پژوهش حاضر براساس هدف، در قلمرو »پژوهش های اکتشافی 
و توصیفی« قرار می گیرد؛ »اکتشافی« از این منظر که به شناسایی 
در حوزۀ  ایران  در  پایدار  توسعۀ  با  مرتبط  بررسی شاخص های  و 
اقتصادی می پردازد. »توصیفی« از این منظر که به تحلیل وضعیت 
در  خبرگان،  نظر  براساس  که  می پردازد  منتخب  شاخص  هشت 
توسعۀ پایدار اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهند بود. درمورد نوع 
ترکیبی )کّمی  از روش  پژوهش حاضر  داده ها،  و نحوۀ گردآوری 
با  کیفی،  روش  در  می گیرد.  بهره  داده ها  تحلیل  برای  کیفی(  و 
اقتصادی  شاخص های  تمامی  ابتدا  در  دلفی  روش  از  استفاده 
یک  در  پرسشنامه  ای  قالب  در  جهانی،  بانک  در  فهرست شده 
دوم  مرتبۀ  برای  سپس  و  شد  توزیع  خبرگان  بین  حضوری  جلسۀ 
مناسب بودن  درمورد  را  خود  نظر  تا  شد  خواسته  آن ها  از  و  ارائه 
این  ارزیابی  معیارهای  و  پایدار  توسعۀ  اقتصادی  شاخص های 
گردآوری  به منظور  کّمی،  روش  در  کنند.  مشخص  شاخص ها 
داده های مرتبط با شاخص های منتخب در حوزۀ اقتصادی توسعۀ 
پایدار، به بررسی مراکز آمار رسمی مانند بانک جهانی می پردازد. 
است  این  بر  فرض  تحلیل های صورت گرفته  در  که  است  گفتنی 
که داده های بانک جهانی داده های معتبری است و روش شناسی 
است.  نداشته  سوگیری  امتیازها  جمع بندی  و  گردآوری  روش  و 
منبع  از  مطالعه  این  در  کمی  داده های  جمع آوری  به عبارتی، 
نوع  است.  غیرتعاملی  روش  به  و  موجود«،  »آمارهای  اطالعاتی 
پژوهش حاضر »توسعه ای« است؛ چراکه توجه خط مشی گذاران، 
در  پایدار  توسعۀ  امر  دست اندرکاران  و  پژوهشگران  برنامه ریزان، 
ُبعد  به لحاظ  می کند.  جلب  را  کشور  در  اقتصادی  مسائل  حوزۀ 

زمانی پژوهش مقطعی به شمار می رود. 

5. جامعۀ آماری پژوهش

در این پژوهش، 186 کشور جهان بررسی خواهند شد. براساس 
 World( دارد  وجود  کشور   215 جهان  در  جهانی،  بانک  آمار 
میزان  براساس  کشور،   186 اطالعات  که   )Bank, 2017
توسعه یافتگی آن ها در دسترس است. سازمان برنامه ریزی توسعۀ 
سازمان ملل )UNDP(،1 اطالعات کشورها را برمبنای شاخص 
توسعۀ انسانی )HDI(،2 منتشر می کند؛ بنابراین به منظور بررسی 
برای  منتخب،  شاخص  هشت  براساس  اقتصادی  پایدار  توسعۀ 
186 کشور جهان داده ها از بانک جهانی استخراج شدند. در این 
پژوهش جامعۀ آماری شامل خبرگان و افراد صاحب نظر در حوزۀ 
برمبنای  پاسخ گو  افراد  خبرگی  تعیین  پایدارند .  توسعۀ  اقتصادی 

1. United Nations Development Programme

2. Human Development Index
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مدنظر  حوزۀ  در  اجرایی  و  کادمیک  آ فعالیت  سال  ده  دست کم 
برآورد شد. اعضای نمونۀ خبرگان، به صورت غیراحتمالی از روش 
شناسایی   ،)448 ص   ،1394 )نیومن،  گلوله برفی  نمونه گیری 

شدند.

6. روش دلفی
نقش  در  اقتصادی  حوزۀ  خبرۀ  نفر  شش  تعداد  پژوهش،  این  در 
اعضای پانل همکاری داشتند. تمامی شاخص های اقتصادی در 
قالب پرسش نامه  ای نخست در یک جلسۀ حضوری بین خبرگان 
تا  از آن ها خواسته شد  ارائه و  توزیع شد و سپس برای مرتبۀ دوم 
و  پایدار  توسعۀ  شاخص های  مناسب بودن  درمورد  را  خود  نظر 
معیارهای ارزیابی این شاخص ها مشخص کنند. طیف ذیل نشان 
با  اندازه  تا چه  منظر خبرگان  از  اقتصادی  که هر شاخص  می داد 

وضعیت توسعۀ پایدار در کشور تناسب دارد. 
شاخص هایی که میانگین نظرهای باالتر از متوسط 3/5 را به 
خود اختصاص داده، تأیید و سایر شاخص ها حذف شد. چنانچه 

اختالف نظر خبرگان بین دو مرحله کمتر از 0/2 باشد، تکلیف 
و  می  شود  مشخص  مرحله  همان  در  شاخص  ردشدن  یا  تأیید 
در   

ً
مجددا عامل  باشد،   0/2 از  بیشتر  نظرها  اختالف  چنانچه 

)سیاهکالی  می  شود  ارسال  خبرگان  برای  و  منعکس  پرسش نامه 
 مرادی و همکاران، 1395(. نتیجۀ مرحلۀ اول و دوم پرسش نامۀ 
دلفی در قسمت تحلیل یافته های پژوهش ارائه می شود. میانگین 
میانگین هندسی محاسبه شده است.  از روش  استفاده  با  نظرها 
بانک  شاخص های  برمبنای  پرسش نامه  این  که  است  گفتنی 
به منظور  است.  شده  گردآوری  »اقتصادی«  حوزۀ  در  جهانی 
از استخراج شاخص ها،  پایایی پرسش نامه پس  بررسی روایی و 
برخی شاخص های تکراری حذف و درنهایت روایی صوری تأیید 
شد، سپس خبرگان حوزۀ اقتصادی پرسش نامه را مطالعه و بررسی 
پژوهش های  در  پایایی  برمبنای  کردند.  تأیید  را  محتوا  روایی  و 
کاربردپذیری  منظر  از  منتخب  شاخص های  ازآنجاکه  کیفی، 
تأیید  شده اند،  ص397-395(   ،1394 )نیومن،  باورپذیری  و 

پایایی نیز تأیید می شود. 

7. مدل خوشه بندی و اعتبارسنجی آن

از عناصر  است  خوشه بندی،1 بخش بندی مجموعه ای ساختارنیافته 
که درون خوشه ها یا گروه های مشخص معرفی و شرح داده می شود. 
مشترک  عوامل  به منزلۀ  را  خرد  اجزای  می خواهد  اغلب  شخص 
و  یکسان اند،  صفات  دربردارندۀ  که  دهد  قرار  خوشه ای  همان  در 
به آن  عناصر غیرمشترک را تاحد ممکن در خوشه ای جای دهد که 
به کار  موضوعی  حوزه های  از  بسیاری  در  خوشه بندی  دارد.  تعلق 
برای  خوشه بندی  الگوریتم های  از  گوناگونی  انواع  و  می شود  گرفته 
در   .)Rosell, 2006( دارد  وجود  متفاوت  موقعیت های  و  مقاصد 
 1996 سال های  در  جهان  کشور   186 خوشه بندی  پژوهش،  این 
توسعۀ  اقتصادی  حوزۀ  در  منتخب  شاخص های  برمبنای   2016 تا 

پایدار، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخۀ 18 انجام شده است. در 
Stream طراحی شده، نخست پیش پردازش شامل انتخاب متغیرها 
موجود  داده های  است  گفتنی   .)1 )شکل  شد  انجام  نرمال سازی  و 
قرار داشتند که  تا 2/5-  بازۀ 2/5+  نرمال سازی شده و در  به صورت 
این داده ها در یک پایگاه داده در نرم افزار اکسل ذخیره شد. سپس از 
ماژول Auto cluster استفاده شد. به منظور انتخاب روش مناسب 
نیمرخ هریک  برمبنای ضریب  خوشه بندی و تعداد خوشۀ مناسب، 
از روش هایK-Means،Two Step و Kohonen بررسی شد که 
بهترین نتایج در روش K-Means به دست آمد. داده های مربوط به 
پژوهش حاضر، شامل 8928 داده مربوط به هشت شاخص منتخب 
در حوزۀ اقتصادی  است که از بانک جهانی )2017( در بین سال های 

1996 تا 2016 استخراج شد.

جدول 2: طیف مورد استفاده در پرسش نامه

 نامناسب
ً
 مناسبمناسببدون نظرنامناسبکامال

ً
کامال

12345

یان طراحی شده در نرم افزار شکل 1: مدل جر

1. Clustering
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شاخص دو  از  استفاده  با  آمده  به دست  مدل   اعتبارسنجی 
Davies-Bouldin انجام شده است. شاخص  Silhouette و   
الگوریتم  یا  خوشه ها  تعداد  به  وابسته   Davies-Bouldin
دو  باید  نخست  شاخص  این  محاسبۀ  برای  نیست.  خوشه بندی 
محاسبه  خوشه ها2  بین  شباهت  عدم  و  پراکندگی1  اندازۀ  معیار 
شود. برای محاسبۀ اندازۀ پراکندگی، فرض کنید Si میزان پراکندگی 
میزان  آن گاه  باشد.  فاصله  تابع  یک  نیز   d و   Ci خوشۀ  به  مربوط 

پراکندگی برای این خوشه از راه رابطۀ زیر محاسبه می شود:
رابطۀ )1(: 

برای محاسبۀ عدم شباهت بین خوشه ها، فاصلۀ بین دو خوشه نیز 
 Vi براساس فاصلۀ بین دو نقطۀ مرکزی آن ها سنجیده می شود. اگر
Dij باشند، فاصلۀ بین این دو خوشه با j و i مراکز خوشه های Vj و

نشان داده می شود و از راه رابطۀ زیر به دست می آید:
رابطۀ )2(: 

حال با توجه به این دو مفهوم می توان میزان فاصلۀ بین دو خوشه 
Ci و Cj را که با Rij نشان داده می شود به صورت زیر محاسبه کرد:

رابطۀ )3(: 

همان طور که دیده می شود، کسر فوق بیانگر نسبت مجموع میزان 
خوشه هاست.  بین  شباهت  عدم  میزان  به  خوشه  دو  پراکندگی 
هرچه خوشه  ها پراکندگی بیشتری داشته باشند، مقدار Rij بزرگ تر 
با یکدیگر فاصلۀ کمتری داشته   اگر دو خوشه  از طرفی  می شود. 

1. Dispersion Measure

2. Cluster Dissimilarity

به منظور محاسبۀ  به این ترتیب،  Rij بزرگ می شود.  باز هم  باشند، 
شاخص دیویس ـ بولدین برای یک روش خوشه بندی کافی است 
دیگر  خوشه های  به نسبت   را  خوشه   هر  فاصلۀ  بیشینۀ  نخست 
به دست آورد. سپس میانگین بیشینۀ فاصله های محاسبه شده برای 
این  الگوریتم محاسبه می شود.  از راه  همۀ خوشه های ایجادشده 

شاخص را با VDB نشان می دهند.

پراکندگی  نسبت  حداکثر  میانگین  شاخص،  این  درحقیقت 
درون خوشه به پراکندگی بین خوشه ها را محاسبه می کند. هرچه 
مقدار شاخص VDB کمتر باشد و به سمت صفر میل کند، عمل 
 Davies and Bouldin,( خوشه بندی بهتر صورت گرفته است
از  هریک  در  را  بولدین  ـ  دیویس  شاخص   2 نمودار   .)1979
سال های خوشه بندی شده نشان می دهد. روش K-means مقادیر 

بهتری در این شاخص به دست آورده است.
 Silhouette یکی دیگر از روش های ارزیابی خوشه بندی، معیار
میزان  به  هم  و  خوشه ها  درون  پیوستگی3  به  هم  معیار  این  است. 
هر  برای  شاخص  این  مقدار  دارد.  بستگی  آن ها  تفکیک پذیری 
مجاور  خوشۀ  با  مقایسه  در  خوشه اش  به  را  آن  تعلق  میزان  نقطه، 
نقطه ای  این شاخص فرض می شود  برای محاسبۀ  اندازه  می گیرد. 
دارد  وجود  شده اند،  خوشه بندی  که  داده هایی  میان  در   Xij مانند 
ایجاد   )C1,C2,…,Ck( خوشه   k نیز  خوشه بندی  مراحل  طی  و 
با دو  به آشنایی  نیاز   Silhouette شده است. برای محاسبۀ معیار 
مفهوم اصلی است. نخست میانگین فاصلۀ یک نقطه از خوشه با 
نقاط دیگر آن خوشه را، که با a(ij)l نشان داده می شود، به صورت زیر 

محاسبه می کنیم:
رابطۀ )4(: 

3. Cohesion

یک از سال های خوشه بندی نمودار 2: مقادیر شاخص دیویس ـ بولدین در هر



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 11، شمارۀ 1، بهار 1400 90

در   Xi نقطۀ  تعلق  ارزیابی  برای  مالکی  می توان  را  معیار  این 
میزان  باشد،  a(ij)l کوچک تر  مقدار  درنظر گرفت. هرچه  خوشه اش 
تعداد   l فوق  فرمول  در  است.  بیشتر  خوشه اش  به  نقطه  این  تعلق 
سایر نقاط خوشه به جز Xi و ni تعداد کل نقاط خوشه است. سپس 
حداقل میانگین فاصلۀ نقطه با خوشه های دیگر محاسبه می شود. 
خوشه ای که کمترین میانگین فاصله را برای نقطۀ Xi داشته باشد، 
میانگین  مقدار  می شود.  نامیده  نقطه  این  با  مجاور  به منزلۀ خوشۀ 

فاصلۀ نقطۀ Xi با نقاط خوشۀ مجاور با b(ij)l نشان داده می  شود.
رابطۀ )5(:

تعداد  بیانگر   ni و  خوشه ها  تعداد  نشان دهندۀ   k فوق،  فرمول  در 
اعضای خوشه است. به این ترتیب میزان معیار Silhouette برای 

نقطۀ Xi از راه رابطۀ زیر اندازه گیری می شود:
رابطۀ )6(: 

شاخص مقدار  باشد،   b(i)l از  کوچک تر   a(i)l اگر   درنتیجه 

a(i) از  b(i)l کوچک تر  Silhouette مثبت می شود و برعکس اگر   
خوشه بندی  بیانگر  و  منفی   Silhouette شاخص  مقدار  باشد،   l

خودش  خوشۀ  شبیه  آنکه  از  بیش   Xi نقطۀ  زیرا  است؛  ضعیف 
باشد، به خوشۀ مجاور شباهت دارد. با توجه به رابطۀ باال مقدار 
این شاخص بین 1- تا 1+ تغییر می کند. مقدار نزدیک به 1 بیانگر 
انطباق خوب بین نقطه و خوشه اش به نسبت  خوشۀ مجاور است 

.)Amorim and Hennig, 2015(

8. تحلیل یافته های پژوهش

8-1. غربال گری با استفاده از روش دلفی
بانک جهانی )2017( برای شاخص های اقتصادی هفده ُبعد را معرفی 
کرده است )Kaufmann, Kraay & Art, 2017( و خبرگان از این 
میان هشت مورد را در وضعیت توسعۀ پایدار ایران مؤثر قلمداد کردند. 
شاخص های منتخب با استفاده از روش دلفی و برمبنای نظر خبرگان 
برای  دلفی  پرسش نامۀ  دوم  و  اول  نتیجۀ مرحلۀ  بررسی شد.  و  تعیین 

شاخص های منتخب اقتصادی در جدول 3 نشان داده شده است. 

Silhouette نمودار 3: مقایسۀ روش های خوشه بندی با استفاده از شاخص

جدول 3: نتایج روش دلفی برای شاخص های اقتصادی

نتیجهاختالفمرحلۀ دوممرحلۀ اولعاملردیف

1)GDP( تأیید4/5144/7090/195تولید ناخالص داخلی

تأیید3/8453/6520/193صادرات کاال2

تأیید4/5734/6130/039واردات کاال3

4)of GDP %( تأیید4/4384/3610/077پس انداز ناخالص

تأیید4/7184/5810/127درآمد سرانه5

تأیید3/5183/6340/122مالیات بر درآمد، سود و سود سرمایه6

تأیید4/4824/3800/102نقدینگی بخش خصوصی7

8)PPP( تأیید4/5024/6550/113قدرت خرید برابر
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ایران  در  پایدار  توسعۀ  امر  در  تأثیرگذار  اقتصادی  شاخص های 
ادامه، نخست  برمبنای نظر خبرگان و روش دلفی تعیین شد. در 
در  ارائه شده  تعاریف  برمبنای  منتخب  شاخص های  تعریف  به 
ایران در هشت  بانک جهانی می پردازیم؛ سپس وضعیت  سایت 
شاخص منتخِب حوزۀ اقتصادی را بررسی خواهیم کرد. درنهایت 
در  منتخب  شاخص های  براساس  ایران،  با  هم خوشه  کشورهای 

حوزۀ اقتصادی طی سال های 1996 تا 2016 تعیین می  شود.

9. وضعیت ایران در شاخص های اقتصادی
ناخالص  تولید  از:  عبارت اند  منتخب  اقتصادی  شاخص های 
پس انداز  کاال؛  واردات  کاال؛  صادرات  )GDP(؛  داخلی 

و سود سرمایه؛  درآمد، سود  بر  مالیات  درآمد سرانه؛  ناخالص؛ 
نقدینگی بخش خصوصی؛ و قدرت خرید برابر. در ادامه، نخست 
این  در  ایران  و سپس وضعیت  تعریف  این شاخص ها  از  هریک 

شاخص ها طی سال های 1996 تا 2016 شرح داده شده است. 
ناخالص  تولید   :)GDP( داخلی  ناخالص  تولید   )1 شاخص 

ثابت،  قیمت های  در  که  است  افزوده  ارزش  مجموع  داخلی 
خانوارها، دولت ها و صنایع فعال در اقتصاد اندازه گیری می شود. 
تولید ناخالص داخلی برای تمامی تولیدات داخلی، صرف نظر از 
محاسبه  است  یا خارجی  داخلی  نهادهای  از  ناشی  درآمد  اینکه 
می شود )داده های حساب های ملی بانک جهانی و فایل داده های 

.)OECD حساب های ملی

نمودار 4: وضعیت شاخص تولید ناخالص داخلی )GDP( در ایران 

نمودار 5: وضعیت شاخص درآمد سرانه در ایران

همان طور که در نمودار 4 مشخص است، تولید ناخالص دولتی 
در سال 2016 برابر 425 میلیارد دالر است که در سال 2011 و 
2012 به باالترین میزان خود، یعنی در حدود 592 میلیارد دالر 

رسیده است. 

کشور،  سرانۀ  درآمد  محاسبۀ  برای  سرانه:  درآمد   )2 شاخص 

تولید ناخالص داخلی )GDP( کشور بر جمعیت تقسیم می شود و 
عدد به دست آمده درآمد سرانۀ کشور است )داده های حساب های 

.)OECD ملی بانک جهانی و فایل داده های حساب های ملی
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همان طور که در نمودار 5 مشخص است، درآمد سرانۀ ایران در 
سال 2016 برابر 4957 دالر است و باالترین میزان مربوط به سال 

2011 بوده که برابر 7842 دالر است. 
که  می دهد  نشان  کاال  صادرات  کاال:  صادرات   )3 شاخص 

ارزش  برمبنای  جهان  نقاط  سایر  به  عرضه شده  کاالهای  ارزش 
دالر فعلی ایاالت متحده است. به  علت تفاوت در زمان بندی و 
تعادِل پرداخت  تعاریف تجارت، ممکن است گزارش گمرکی و 
برآوردشده متفاوت باشد. اطالعات مربوط به کل صادرات کاال 
ادارات  از  را  اطالعات  که   ،)WTO( تجارت جهانی  از سازمان 
آمار ملی و آمار بین المللی مالی دریافت می کند، از طریق پایگاه 
منطقه ای،  داده های سازمان های  پایگاه  یا  نشریات   ،Comtrade
خصوصی  منابع  و  اقتصادی  گروه های  تخصصی،  آژانس های 

)مانند یورواستات، سازمان غذا و کشاورزی و گزارش های کشور 
از واحد اطالعات اکونومیست( تکمیل شده است. بانک اطالعات 
بیشتر معامله گران عمده  سازمان تجارت جهانی در حال حاضر 
در آفریقا، آسیا و آمریکای التین را پوشش می دهد. گفتنی است 
 95 

ً
این سه منطقه همراه با کشورهایی که درآمد باال دارند تقریبا

درصد از تجارت جهانی را تشکیل می دهند. داده های مربوط به 
به واردات  به منزلۀ داده های مربوط  از منابع مشابه  صادرات کاال 
حاصل می شود. در اصل، صادرات و واردات جهان باید یکسان 
باشد. به این ترتیب، میزان صادرات از اقتصاد باید با واردات سایر 
کشورهای جهان از آن اقتصاد برابر باشد. اما تفاوت در زمان بندی 
سطوح  تمامی  در  گزارش شده  مقادیر  در  اختالف  به  تعاریف  و 

.))WTO( منجر می شود )سازمان تجارت جهانی

نمودار 6: وضعیت شاخص صادرات کاال در ایران

نمودار 7: وضعیت شاخص واردات کاال در ایران

کاال  صادرات  است،  مشخص   6 نمودار  در  که  همان طور 
که  است  بوده  دالر  میلیارد   66 برابر   2016 سال  در  ایران  در 
 132 برابر  و  بوده   2011 سال  به  مربوط  میزان  این  باالترین 

میلیارد دالر است. 
ارزش  می دهد   نشان  کاال  واردات  کاال:  واردات   )4 شاخص 

برمبنای ارزش دالر فعلی  نقاط جهان  از سایر  کاالهای دریافتی 
 زمانی 

ً
ایاالت متحده است. ارزش واردات )هزینۀ کاال( معموال

که واردکننده کاال را خریداری می کند، عالوه بر هزینۀ حمل و نقل 
هزینۀ  به  است  مربوط  واردکننده،  کشور  مرز  تا  بیمه  و   )C.I.F(

فرود در نقطۀ واردات کاالهای خارجی به کشور. 
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چند کشور داده های وارداتی را بر روی یک سیستم عامل آزاد 
و  حمل و نقل  هزینه های  برای  را  آن ها  و  جمع آوری،   ).F.O.B(
به  توجه  با  را  تجارت  است  می کنند. کشورها ممکن  تنظیم  بیمه 
عمومی،  در سیستم  کنند.  اعالم  تجارت  یا خاص  عمومی  نظام 
واردات  و  داخلی  مصرف  برای  وارداتی  کاالهای  شامِل  واردات 
به انبارهای اعتباری و مناطق آزاد تجاری است. در سیستم ویژه، 
از مصرف  داخلی و صرف نظر  برای مصرف  کاال  واردات شامل 

مناطق  و  اعتباری  انبارهای  در  موجود  وارداتی  کاالهای  داخلی، 
مسیر  به  کشور  یک  از  حمل شده،  کاالهای  است.  تجاری  آزاد 

.))WTO( دیگری منتقل می شوند )سازمان تجارت جهانی
همان طور که در نمودار 7 مشخص است، واردات کاال در سال 
2016 برابر 40 میلیارد دالر است. واردات کاال در سال 2010 
در باالترین میزان خود طی هجده سال گذشته قرار داشته که بیش 

از 65 میلیارد دالر بوده است.

نمودار 8: وضعیت شاخص پس اندار ناخالص در ایران

درآمد  از  بخشی  ناخالص  پس انداز  ناخالص:  پس اندار   )5 شاخص 

ناخالص ملی است که صرف مخارج مصرفی نمی شود. پس انداز ناخالص، 
جایگزین  و  می دهد  نشان  را  مصرف  و  مصرف  قابل  درآمد  بین  تفاوت 
جهانی  بانک  که  مفهومی  می شود؛  داخلی  ناخالص  صرفه جویی های 
می شود.  جهانی  توسعۀ  شاخص های  پیش نویس  شامل  و  می کند  استفاده 
این تغییر برای مطابقت با مفاهیم و تعاریف SNA صورت گرفت )داده های 

.OECD ،حساب های ملی بانک جهانی و فایل داده های حساب های ملی
در  کامل  به طور  ایران،  در  ناخالص  پس انداز  داده های  مقدار 
دسترس نیست و به طور میانگین می توان گفت که برابر 36 میلیون 

دالر برمبنای تولید ناخالص داخلی1 است.

ید برابر )PPP(: قدرت خرید برابر، به  شاخص 6( قدرت خر

واحد پول یک کشور برای خرید مقادیر مشابه کاال و خدمات در 
بازار داخلی براساس دالر ایاالت متحدۀ آمریکا گفته می شود. این 
 PPP ارقام  اقتصادها،  بیشتر  برای  است.   GDP برمبنای  تبدیل 
است  شده  برآورد   )ICP(  2011 بین المللی  ارزیابی  معیار  از 
محاسبه   2011  ICP براساس  آماری  مدل  یک  از  استفاده  با  یا 
می تواند  که  است  استاندارد  معیاری   PPP نرخ های  می شود. 
مقادیر واقعی هزینه های کشورها را با هم مقایسه کند، همان طور 
که شاخص های معمول قیمت گذاری اجازه می دهد مقادیر واقعی 

را در طول زمان مقایسه کنیم. 

1. Gross Domestic Product  (GDP)

ید برابر )PPP( در ایران نمودار 9: وضعیت شاخص قدرت خر
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و  تولیدکننده  خانوار،  انتخاب  بازار،  بر  مبتنی  اقتصادهای  در 
نسبی،  قیمت های  تأثیر  تحت  منابع،  تخصیص  درمورد  دولت 
سایر  و  واقعی  بهرۀ  نرخ  واقعی،  دستمزد  واقعی،  نرخ  ازجمله 
زیادی  حد  تا  نسبی  قیمت های  است.  اقتصاد  در  قیمت ها 
منعکس کنندۀ این عوامل است. بنابراین، قیمت نسبی، اطالعات 
سایر  با  اقتصاد  یک  در  را  اقتصادی  عوامل  تعامل  دربارۀ  حیاتی 

نقاط جهان ارائه می دهد.
در  اقتصادی  آمار  تبدیل  برای  اغلب  بازار  یا  رسمی  ارز  نرخ 
بین کشورها  مقایسه  برای  ارز مشترک  به  تبدیل  و  ارزهای محلی 
حالت  بهترین  در  بازار  نرخ های  ازآنجاکه  می شود.  استفاده 
حجم  است،  قابل فروش  کاالهای  نسبی  قیمت  منعکس کنندۀ 
متحده  ایاالت  در  آمریکا  دالر  یک  با  که  خدماتی  و  کاالها 
ارز  نرخ  با  آمریکا  دالر  آنچه  با  است  خریداری می شود، ممکن 
رسمی در آن کشور خریداری می کند، به ویژه زمانی که کاالها و 
کشور  تولیدات  از  توجهی  درخور  فروش سهم  غیرقابل  خدمات 
را تشکیل می دهند، مطابقت نداشته باشد. نرخ ارز جایگزین ــ 
ضریب تبدیل قدرت خرید )PPP( ــ ترجیح داده می شود؛ زیرا 
این تفاوت در سطح قیمت ها را برای کاالها و خدمات قابل فروش 
از  معناداری  مقایسۀ  بنابراین  می دهد؛  بازتاب  تحویل  غیرقابل  و 
برنامۀ  دادۀ  پایگاه  جهانی،  )بانک  می دهد  نشان  را  واقعی  تولید 

.))ICP( مقایسه های بین المللی
سال  هجده  طی  است،  مشخص   9 نمودار  در  که  همان طور 
ایران درحال رشد  در  برابر  قدرت خرید  گذشته همواره شاخص 
بوده است و در سال 2016 به باالترین میزان خود، یعنی 8 هزار 

دالر برمبنای تولید ناخالص داخلی )GDP( رسیده است.
مالیات  سرمایه:  سود  و  سود  درآمد،  بر  مالیات   )7 شاخص 

درآمد  یا  واقعی  درآمد خالص  بر  و سود سرمایه  درآمد، سود  بر 
اعم  از سرمایه،  بر سود شرکت ها و سود حاصل  افراد،  احتمالی 
دارایی ها  سایر  و  بهادار  اوراق  زمینۀ  در  نه،  یا  باشد  نقد  اینکه  از 

اعمال می شود.
پول در سال 2014،  بین المللی  مالی  آمار صندوق مؤسسات 
توصیه  را  تعهدی  حسابداری  روش   ،2008  SNA با  هماهنگ 
در  که  اقتصادی  رویدادهای  تمامی  بر  تمرکز  طریق  از  می کند؛ 
نه   و  می گذارد،  تأثیر  هزینه ها  و  درآمدها  بدهی ها،  دارایی ها، 
این  می شوند.  ارائه  نقد  پول  معامالت  طریق  از  که  آن هایی  فقط 
حساب ها برای همه تغییرات در سهام را شامل می شود، بنابراین 
اطالعات سهام در پایان دورۀ حسابداری برابر با داده های سهام در 
آغاز دوره به همراه جریان در طول دوره است. بسیاری از کشورها 

گزارش های مالی دولت را در سال مالی ارائه می دهند.
یک  به  مرکزی  دولت  مالی  داده های  کشورها  بیشتر  در 
به  فقط  کشورها  برخی  در  اما  شده اند،  متصل  حساب 
ازآنجاکه  دارد.  وجود  دولتی  دسترسی  بودجۀ  حساب های 
مرکزی  دولت  واحدهای  تمامی  شامل  بودجه  حساب های 
تصویر   

ً
معموال اجتماعی(  نیستند،  تأمین  صندوق های  )مانند 

حساب های  فدرال،  دولت های  در  می دهند.  ارائه  را  ناقصی 
می دهند.  ارائه  کل  عمومی  مالیات  از  ناقصی  دیدگاه  دولتی، 
صندوق  را  دولت  هزینه های  و  درآمد  به  مربوط  داده های 
کشورهای  به  پرسش نامه ها  ارسال  طریق  از  پول  بین المللی 
 ،)OECD( اقتصادی  توسعۀ  و  همکاری  سازمان  عضو 
بین المللی  جمع آوری کرده است. علیرغم تالش های صندوق 
اغلب  آمارها  داده ها،  جمع آوری  استانداردسازی  برای  پول 

ناقص، ناموفق اند و مقایسه شدنی در سراسر کشور نیستند.

نمودار 10: وضعیت شاخص مالیات بر درآمد، سود و سود سرمایه در ایران

 13 برابر  سرمایه  سود  و  سود  درآمد،  بر  مالیات  میانگین  به طور 
درصد از درآمد در سال است.

بخش  نقدینگی  خصوصی:  بخش  نقدینگی  رشد   )8 شاخص 

خصوصی شامل پول نقد، سپرده های مدت دار، پس انداز، سپرده 
اوراق  سایر  و  بانکی،  و  مسافرتی  های  چک  خارجی،  ارز  های 

بهادار مانند گواهی سپرده و اوراق تجاری می باشد.
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است؛  پول  حجم  مجموع  معادل  خصوصی  بخش  نقدینگی 
مدت دار،  مرکزی؛  دولت  از  غیر  به  درخواستی  سپرده های 
دولت  از  غیر  بخش های  در  خارجی  ارز  سپرده های  پس انداز، 
مانند  بهادار  اوراق  بانکی؛ و سایر  و  مرکزی؛ چک های مسافرتی 
گواهی سپرده و اوراق تجاری. پول و حساب های مالی که عرضه 
کشور  یک  مالی  سیستم  قلب  در  اشتباهی  می کنند،  ثبت  را  پول 
است.  شده  ارائه  پول  عرضۀ  برای  معمول  تعریف  چندین  است. 
عامیانه ترین تعریف: »الف« شامل پولی است که به دست عموم 
شامل  »ب«  می شود.  سپرده  بانک ها  به  تقاضا  سپردۀ  و  مردم 
»الف« است، به عالوۀ سپرده های مدت دار و پس انداز در بانک ها 
و  دارند. »ج« شامل »ب«  نیاز  برداشت  برای  قبلی  به اطالع  که 
گواهی های  ازجمله  است؛  نقد  پول  متعدد  ابزارهای  همچنین 
سپرده ای که بانک ها صادر می کنند، سپرده های بانکی تخصیص 
داده شده به ارز خارجی، و سپرده های دیگر مؤسسات مالی غیر از 
بانک ها. بااین حال گفته شده پول مسئولیت نظام بانکی است که 
با درنظرگرفتن تأثیر ویژه ای که به منزلۀ وسیله ای برای مبادله دارد از 

سایر وظایف بانکی متمایز است. 
حساب های پولی از ترازنامه های مؤسسات مالی همچون بانک 

گرفته  غیربانکی  مالی  واسطه های  و  تجاری  بانک های  مرکزی، 
اما بسته به   مطمئن اند، 

ً
شده است. اگرچه این ترازنامه ها معموال

طبقه بندی، ارزیابی و زمان بندی و تفاوت در شیوه های حسابداری 
اشتباهاتی در آن ها رخ می دهد. برای مثال آیا درآمد حاصل از سود 
به صورت تعهدی ثبت می شود یا به صورت نقدی می تواند تفاوت 
معاملۀ  به  می توان  همان طور  باشد؟  داشته  مالحظه ای  درخور 
برای   

ً
معموال ارزیابی  اشتباهات  کرد.  اشاره  غیرفعال  دارایی های 

معامالت ارزی به خصوص در کشورهایی با نرخ ارز انعطاف پذیر 
یا در کشورهایی که تحت تأثیر کاهش ارزش ارز در گزارش دوره 
قرار می گیرند به وجود می آید. ارزیابی مشتقات مالی و بدهی های 
گزارش های  کیفیت  باشد.  مشکل  می تواند  بانکی  نظام  خالص 
بانکداری تجاری نیز ممکن است ناشی از تأخیر در گزارش های 
شعب بانک ها، به ویژه در کشورهایی که شعبه ها صورت حساب 
بانک های  ترازنامۀ  در  داده ها  بنابراین،  باشد.  ندارند،  کامپیوتری 
بازنگری  تحت  اولیه  برآوردهای  براساس  است  ممکن  تجاری 
 برای واسطه های مالی غیربانکی 

ً
ثابت باشد. این مسئله احتماال

نیز جدی تر است )صندوق بین المللی پول )IMF(، فایل آمار و 
.))IFS( داده های مالی بین المللی

نمودار 11: وضعیت شاخص رشد نقدینگی بخش خصوصی در ایران

بخش  نقدینگی  رشد  میزان  است  مشخص   11 نمودار  براساس 
 28 درصد از سال پایه است، و 

ً
خصوصی در سال 2016 حدودا

در سال 2006 در باالترین میزان خود طی هجده سال گذشته قرار 
داشته که بیش از 36 درصد از سال پایه بوده است. 

برمبنای  جهان  کشور   186 خوشه بندی   .10
شاخص های منتخب توسعۀ پایدار اقتصادی

جدول 4 تعداد فراوانی کشورهایی را که از منظر شاخص های توسعۀ 

پایدار در حوزۀ اقتصادی هم  خوشۀ ایران شده اند نشان می دهد.
جدول 5 و نمودار 12 به مقایسۀ ایران با کشورهایی که بیشترین 
فراوانی )بیش از شش سال اشتراک در خوشه( را در میان خوشه ها، 
اقتصادی در بین سال های 1996  از منظر میانگین شاخص های 
داده های  این بخش،  تحلیل  برای  پرداخته است.  دارد،  تا 2016 
این  گرفتند.  قرار   0 تا   1 بازه  در  و  شدند  نرمال سازی  موجود 
نرمال سازی به شیوۀ خطی انجام شده است؛ به صورتی که داده ها 

از میانگین کسر و سپس بر انحراف معیار تقسیم شده است.
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دفعات هم خوشه شدننام کشورهادفعات هم خوشه شدننام کشورها

5کرۀ  جنوبی1آلبانی

6کلمبیا1آفریقای مرکزی

2گینه13اندونزی

1گینۀ استوایی2اوگاندا

1گینۀ بیسائو6پاراگوئه

3الئوس3تاجیکستان

3لبنان1چاد

3لیبی1زیمباوه
1ماداگاسکار13سائوتومه و پرنسیپ1

7نیجریه4سیرالئون

3ونزوئال3عراق

13ویتنام3قزاقستان

5کامبوج

1. Sao Tome and Principe

جدول 4: فهرست فراوانی کشورهای هم خوشه با ایران از منظر شاخص های توسعۀ پایدار در حوزۀ اقتصادی
) World Development Indicators, World Bank Group )2017)l منبع: یافته های پژوهشگر برمبنای داده های(

جدول 5: ایران و کشورهای با بیش از شش سال اشتراک از منظر میانگین شاخص های حوزۀ اقتصادی
)World Development Indicators, World Bank Group )2017)l منبع: یافته های پژوهشگر برمبنای داده های(

سائوتومه و اندونزیایرانشاخص ها
یهویتنامپرنسیپ پاراگوئهکلمبیانیجر

06E0/001781370/0043377210/0039210170/000299632-0/0057087140/009463167867تولید ناخالص داخلی

0/0020435320/001030140/0005477590/0005390350/0007040490/0022779590/001286836درآمد سرانه

07E0/0055390350/0046554020/0024969720/000406804-0/0054346790/009527757/018صادرات کاال

06E0/0058960860/0025471060/0027016760/000546777-0/003186750/008279336/67592واردات کاال

0/0085734640/0053996920/0048925890/004856356در دسترس نیست0/0102580780/00677341پس انداز ناخالص

0/0912159730/069159920/1926376740/1296348290/0012444480/0259615340/04800741قدرت خرید برابر

مالیات بر درآمد، سود و 

سود سرمایه
0/0038213260/010737310/0031405010/0093093750/0078458470/005638370/003140501

رشد نقدینگی بخش 

خصوصی
0/0089999490/005279140/0078769660/0082976410/0072189970/0043394440/004544139

یافته های روش خوشه بندی در نمودار 12 نشان می دهد که هشت 
شاخص بررسی شده بر هم منطبق هستند که بیانگر دقت و درستی 
خوشه بندی،  عملکرد  براساس  است.  شده  گرفته  به کار  روش 
شبیه ترین کشورها طی هجده سال گذشته، برمبنای هشت شاخص 
شبیه ترین  از  مقصود  تعیین شد.  اقتصادی  پایدار  توسعۀ  منتخب 
کشورها این است که ایران طی خوشه بندی سال های گوناگون در 
این خوشه قرار گرفته است. ازآنجاکه داده ها نرماالیز شده بودند، 

ممکن است مقادیر واقعی شاخص ها در این کشورها با هم تفاوت 
داشته باشند، ولی روند کلی حرکتی در این شاخص های اقتصادی 
مشابه بوده اند. همان طور کهنمودار 12 نشان می دهد، کشورهای 
تفاوت  برابر«  در شاخص »قدرت خرید  تنها  ایران،  با  هم خوشه 
پرنسیپ  و  سائوتومه  کشور  بین  این  در  دارند.  هم  با  مختصری 
نسبت به دیگر هم خوشه ها وضعیت بهتری را نشان می دهد و بعد 

از آن می توان از کشور ویتنام نام برد.
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نتیجه گیری

و  داخلی  ابعاد  در  موقعیت کشورها  و  بهبود وضعیت  راه کارهای 
بین المللی با عنوان برنامه های توسعه، همواره مورد توجه مصلحان 
بخش های  در  توسعه  برنامه های  است.  بوده  جوامع  مدیران  و 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فناوری، اقتصادی، نظامی و ... در 
کشورهای درحال توسعه پیاده سازی شده است. اما آنچه بیش از 
ازآن رو  است؛  اقتصادی  توسعۀ  است،  توجه  مورد  سایر بخش ها 
تحقیقات  می کند.  آسان  و  می بخشد  را سرعت  توسعه  فرایند  که 
انجام شده، وجه  اقتصادی  برمبنای شاخص های توسعۀ  بسیاری 
تمایز این پژوهش توجه به شاخص های توسعۀ اقتصادی از دیدگاه 
توسعۀ پایدار در کشور است. ازآنجاکه یکی از ابعاد اصلی توسعۀ 
پایدار سنجش وضعیت اقتصادی است، این مطالعه به طور خاص 
توسعۀ پایدار اقتصادی در کشور را مطالعه کرده است. این مطالعه 
در  که  همان طور  و  گرفته  صورت  خوشه بندی  روش  برمبنای 
پیشینۀ پژوهش مطرح شد، این شیوۀ پژوهشی می تواند با تفکیک 
بین کشورهای  را در  ایران  بیشتری وضعیت و جایگاه  و جزئیات 
پایدار  توسعۀ  به  دستیابی  به منظور  بنابراین  دهد؛  نشان  جهان 
شاخص  هشت  خبرگان،  نظرهای  براساس  کشور،  در  اقتصادی 
شاخص های  بین  از  ایران،  در  پایدار  توسعۀ  امر  در  تأثیرگذار 
ذکرشده بر روی سایت بانک جهانی انتخاب شد که نتایج حاصل 
داخلی  ناخالص  )تولید  منتخب  شاخص  هشت  خوشه بندِی  از 
ناخالص،  پس انداز  کاال،  واردات  کاال،  صادرات   ،)GDP(
نقدینگی  سرمایه،  سود  و  سود  و  درآمد  بر  مالیات  سرانه،  درآمد 
بین  در  را  ایران  جایگاه  برابر(،  خرید  قدرت  خصوصی،  بخش 
کشورهای جهان طی سال های 1996 تا 2016، و تعداد دفعات 
می دهد.  نشان  را  جهان  کشورهای  دیگر  با  ایران  هم خوشه شدن 
کشور ایران از منظر شاخص های اقتصادی توسعۀ پایدار، بیشترین 

فراوانی هم خوشگی را با کشورهای اندونزی، ویتنام، سائوتومه و 
پرنسیپ دارد که سیزده بار طی سال های 1996 تا 2016، در یک 
گروه و هفت بار با کشور نیجریه در یک خوشه قرار گرفته است. 
همچنین با کشور کلمبیا و پاراگوئه شش بار هم خوشه بوده است. 
اقتصادی  شاخص های  حرکتی  روند  نام برده شده  کشورهای  در 
طی این سال ها مشابه بوده و البته ممکن است که مقادیر واقعی 
شاخص ها در این کشورها با هم تفاوت داشته باشند؛ چراکه برای 
تحلیل، داده های استخراج شده نرماالیز شده اند. کشورهایی که در 
یک خوشه قرار گرفتند درواقع از منظر هشت شاخص اقتصادی 
با  را  بیرونی  تفاوت  بیشترین  و  درونی  شباهت  بیشترین  منتخب 
دیگر خوشه ها دارند؛ بنابراین این مفهوم را دربر دارد که کشورهای 
نام برده در بین دیگر کشورهای جهان در بازه زمانی 1996 تا 2016 
از لحاظ شاخص های اقتصادی بررسی شده، عملکرد مشابهی با 
کشور ایران داشته اند. ایران بیشتر در بین کشورهایی قرار گرفته که 
است  الزم  ازاین رو  ندارند.  باالیی  سطح  توسعه یافتگی،  منظر  از 
برمبنای  رفتاری  و  واقعی شود  و شهروندان  توقع مسئوالن  سطح 
سطح کشورمان در جهان نشان بدهیم. این یافته ها می تواند برای 
مرکز توسعۀ دانشگاه تربیت مدرس یا پویش توسعه )دکتر رنانی( 
که درحال فعالیت اند استفاده شود و همچنین در NGO ها کاربرد 
داشته باشد؛ بنابراین پیشنهادی که برای برنامه ریزان و فعاالن کشور 
و عالقه مندان در حوزۀ توسعۀ پایدار می توان مطرح کرد این است 
که به مطالعۀ تطبیقی میان ایران و کشورهای مطرح شده بپردازند. 
خأل ها و شکاف هایی که مانع رشد و توسعه در کشورند شناسایی 
و تعیین کنند و مشخص کنند در کدام یک از شاخص های منتخب 
می توان تا حدی به بهبود وضعیت کنونی کمک کرد. بدین منظور 
می توان به شناسایی کشورهایی پرداخت که در دو سه سال اخیر از 
خوشۀ ایران جدا شده اند و در حوزۀ اقتصادی پیشرفت داشته اند. 

نمودار 12: ایران و کشورهای با بیش از شش سال اشتراک از نظر میانگین شاخص های توسعۀ پایدار اقتصادی
)World Development Indicators, World Bank Group )2017) منبع: یافته های پژوهشگر برمبنای داده های(



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 11، شمارۀ 1، بهار 1400 98

و  کشورها  این  پیشرفت  علل  دربارۀ  می شود  پیشنهاد  همچنین 
اینکه  فاصلۀ  تعیین  و  منتخب،  کشورهای  با  ایران  شرایط  تطبیق 
هریک از هشت شاخص بررسی شده بین کشور ما و کشور الگو 
تمرکز  آن  بر  که  برنامه هایی  و  تمهیدات  همچنین  و  است  چقدر 
و جهان  منطقه  در  واقعی خود  به جایگاه  تا  کنیم  داشتند مطالعه 
دست یابیم. از محدودیت های این مطالعه انتخاب شاخص های 
توسعۀ پایدار در حوزۀ اقتصادی برمبنای نظر خبرگان )در ایران( با 
استفاده از روش دلفی بوده است. بنابراین، شاخص های منتخب 
از نظر روایی درونی قابلیت تأیید دارند، اما درمورد روایی بیرونی 
خبرگی،  شرایط  با  خبره ها  تطبیق  طرفی  از  داد.  نظری  نمی توان 

باعث کم شدن تعداد خبره ها در پژوهش شده است. 
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Cluster Analysis of Iran’s Global Position Based on 
Sustainable Economic Development Framework
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Abstract
Economic development involves the processes and policies used in a society for the economic, 
political and social well-being of its people. In order to examine the state of economic development 
in the country and determine Iran›s position among other countries in the world, economic 
indicators provided on the website, the World Bank examined, that the use of the Delphi method 
and the use of expert opinion, etc. the 8 indicators were considered effective in the sustainable 
economic development status in Iran. To investigate sustainable economic development based 
on eight selected indicators (Gross National Product (GDP); merchandise exports; merchandise 
imports; gross savings; GDP per capita; taxes on income, profits and capital gains; broad money 
growth; PPP conversion factor) or the 186 countries in the world were extracted from the World 
Bank. The aim of this research is to investigating the status of Iran based on eight selected indicators 
of economic sector and determine the position of Iran in other countries of the world, using the 
technique of clustering; And then identifying the most similar countries in the last 18 years is the 
state of sustainable economic development in Iran. Research findings show that, Iran, in terms 
of economic indicators of sustainable development, also has the largest cluster with Indonesia, 
Vietnam, Sao Tomé and Príncipe, they have been grouped 13 times between 1996 and 2016, 
and has been in the same cluster seven times with Nigeria; and it has clustered with Colombia 
and Paraguay 6 times. In the end, based on research findings, suggestions for future research are 
presented.
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